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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 
pentru : modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.130 din 9 

septembrie 2022, privind repartizarea sumei defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale, pe anul 2022 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor 
art.178 alin.(l) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere : 
- referatul de aprobare nr. 24885 din 17 noiembrie 2022 al preşedintelui 

Consiliului Judeţean Teleorman ; 
- raportul specialitate nr. 25191/ 22 noiembrie 2022 al Direcţiei economice 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.130 din 9 septembrie 
2022, privind repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2022; 

- avizul de legalitate nr.250 I OM/ A din 18.11.2022 al Direcţiei Juridice; 
- adresa nr. 4246/17 noiembrie 2022, transmisă de Primăria comunei Stejaru ; 
- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 

Consiliului Judeţean; 
- prevederile art.71 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată (r2), cu modificările şi completările 
ulterioare ; 

- prevederile art.22 alin.( 1) lit.t) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr.134 din 26 august 2021 ; 

- prevederile art.173 alin.(l) lit.f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

În temeiul dispoziţiilor art.182 şi ale art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.I. - Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.130 din 9 septembrie 
2022, se modifică după cum urmează : 

I. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins : 
„Art. I . - Se aprobă repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, în valoare de 
2.498 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre." 
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2. Poziţia 6 din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.130 din 9 
septembrie 2022, se modifică şi va avea următorul cuprins : 

6. STEJARU 
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Art.II. - Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin Direcţia economică, 
asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.III. - Secretarul general al judeţului, prin Compartimentul monitorizare 
proceduri administrative şi relaţia cu consilierii judeţeni, va comunica prezentul act 
administrativ Instituţiei Prefectului Judeţul Teleorman, Primăriei comunei Stejaru şi 
Direcţiei economice, în termenul prevăzut de lege. 

Nr. consilieri 
judeţeni în funcţie 
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PREŞEDINTE, 

Adrian Ionuţ GÂDEA 

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRET AR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Silvia OPRESCU 
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